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 ههيـخرثـذ األإجبيعـخ 

 
 انظيزح انذاتيخ

 
                                                                                 انشخظيخ  جيبَبدان

 حدن محسهد عهاد الذطشاوي د.  ىــــــــــــــــــــــاالط

 ارثذ  ىالدحـــــــــيكبٌ ان

 12/11/1977 ىالدحـــــــتبريخ ان

 األردَيخ  خـــــــــــــــــانجُظي

  األردٌ. – 21110( إرثذ 2600ص. ة: )جبيعخ ارثذ األههيخ،  يــــــانعُىاٌ انحبن

 00962777293188 فــــــــــــرقى انهبت

   hsnshatnawi@gmail.comhsnshatnawi@inu.edu.joand انجزيذ االنكتزوَـي

 

 انًؤهالد انعهًيخ

 انزقى

 

انذرجخ 

 انعهًيخ

 

 تبريخ انتخزد اطى انجبيعخ نغخ انذراطخ انتقذيز انًعذل انتخظض

 2012 جبيعخ عًبٌ انعزثيخ اإلَجهيشيخ يًتبس 3.95 انًحبطجخ دكتىراِ 1

 2004 انجبيعخ األردَيخ اإلَجهيشيخ جيذ جذا   3.07 انًحبطجخ يبجظتيز 2

 1999 جبيعخ ارثذ األههيخ انعزثيخ يًتبس 90.2 انًحبطجخ ثكبنىريىص 3

 1995 يذرطخ عًز انالفي  انعزثيخ جيذ 79 انعهًي حبَىيخ 4

  انتخظض انذقيق نهذرجخ انعهيب:

 يعبييز انًحبطجخ واإلثالغ انًبني انذونيخ 

                                                                                                               عُىاٌ أطزوحخ انًبجظتيز:

 شبيم

 انذكتىراِ: أطزوحخ عُىاٌ 

 انًبني في انشزكبد انظُبعيخ اإلثالغأحز انتغيز في يعبييز انتقبريز انًبنيخ انذونيخ عهً جىدح 

 

 

 ألكبديًيخ(وا )اإلداريخ انخجزاد انعًهيخ
 انىظيفخ انزقى

 

 يكبٌ انعًم

 

 يذح انعًم

 

 9/3/2020 اعتبارا من جبيعخ ارثذ األههيخ مدير الدائرة السالية  1

 8/3/2020 – 1/9/2019 جبيعخ ارثذ األههيخ رئيس قدم السحاسبة 2

 24/9/2018اعتبارا من  جبيعخ ارثذ األههيخ أستاذ مذارك 3

  دريب وخدمة السجتسعمدير مركز االستذارات والت 4

 جبيعخ ارثذ األههيخ
13/11/2016 - 4/8/2018 

 30/9/2015 - 3/3/2013 جبيعخ ارثذ األههيخ رئيس قدم السحاسبة 5

 31/8/2014 - 3/3/2013 جبيعخ ارثذ األههيخ رئيس قدم نظم السعلهمات السحاسبية 6
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 23/9/2018 - 20/2/2012 جبيعخ ارثذ األههيخ أستاذ مداعد 7

 19/2/2012 - 9/10/2005 جبيعخ ارثذ األههيخ مدرس 8
 2010، 2007الدشهات الدراسية  جامعة البلقاء التطبيكية محاضر غضر متفرغ 9
 9/10/2005 - 7/11/2004 دائرة ضريبة الدخل والسبيعات مقدر 10
 29/9/2001 - 22/9/1999 - الذركة الذرقية للتشسية للزراعية محاسب 11
 

 جحخيخاالهتًبيبد ان
   انذونيخ واإلثالغ انًبني  يعبييز انًحبطجخ 1

 انًحبطجخ انًبنيخ  2

 يحبطجخ انتكبنيف واإلداريخ  3

 حىكًخ انشزكبد  4

 تذقيق انحظبثبد  5

 

 انهجبٌ انىطُيخ وانذونيخ
 .2017رئيض انهجُخ انخبطخ نالَتخبثبد انجهذيخ واناليزكشيخ نًحبفظخ ارثذ  1

   .ح انخقبفيعضى يُتذي انظزي 2

 جبيعخ ارثذ األههيخ.  –نعذح طُىاد  رئيض وعضى نجُخ انذراطبد انعهيب نقظى انًحبطجخ 3

 جبيعخ ارثذ األههيخ. –نعذح طُىاد  كهيخ انعهىو اإلداريخ وانًبنيخيجهض عضى  4

 جبيعخ ارثذ األههيخ. – عضى نجُخ انجحج انعهًي نكهيخ انعهىو اإلداريخ وانًبنيخ 5

 جبيعخ ارثذ األههيخ. – جُخ انذراطبد انعهيب نكهيخ انعهىو اإلداريخ وانًبنيخعضى ن 6

    جبيعخ ارثذ األههيخ.  –عضى نجُخ تأديت انطهجخ  -7

 .  2021/2022+  2020/2021+   2019/2020 جبيعخ ارثذ األههيخ نألعىاو انجبيعيخعضى يجهض  -8

 انعهىو اإلداريخ وانًبنيخ. كهيخ  –عضى انهجُخ االجتًبعيخ نعذح طُىاد  -9

 و. 2020عضى نجُخ انهىاسو انعهيب في جبيعخ إرثذ األههيخ يُذ عبو  -10

 عضى نجُخ انتعييٍ العضبء انهيئخ اإلداريخ في انجبيعخ.  -11
 

 

 

     وانتبريخ(   )انُبشزانجحىث انًُشىرح 

 -ية لمحوكمة في جودة التقارير المالية في البنوك التجارية األردنية ( " أثر إدارة المخاطر الفعالة كآلية داخم0202) الذطشاوي، حدن -1
 .0202-6دراسة تطبيقية"، مجمة اربد لمبحوث والدراسات اإلندانية، مقبول لمنذر شهر 

2- Al-Shatnawi, Hasan, Nawzad Hamawandy, Rahim Sharif, Rigger jaf and Farhad Al-Kake (2021), The 
role of the size and growth rate of the bank in determining the effect of financial leverage on the 
profitability of Jordanian commercial banks. Journal of Contemporary Issues in Business and 
Government; 27(1): (emerging source citation index). 

3- Alshira'h, Ahmad, Hasan Al-Shatnawi, Manaf Al-Okaily, Abdalwali Lutfi and  Malek Alshirah (2020), 
Do patriotism and public governance matter? Sales tax compliance among small and medium 
enterprises in developing countries: Jordanian Evidence. EuroMed Journal of Business; Web of Science 
and listed on Scopus Q1. 

4- Karim, Hoshang, Hasan Al-Shatnawi, Manaf Al-Okaily, Abdalwali Lutfi, and  Farhad Al-Kake (2020), 
The role of adopting strategic audit to improve audit quality. JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS; 7(11): 
2566-2568 (Scopus Q4). 

5- Alshira'h, Ahmad, Hasan Al-Shatnawi, Mohammad Khalil Alsqour, and  Malek Alshirah (2020), The 
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Influence of Tax Complexity on Sales Tax Compliance among Jordanian SMEs. International Journal of 
Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. 22(1): 250-260 (ERA). 

(، "الحاكميةةة المسسدةية واإلفرةا  لةةا المخةاطر فةي البنةةوك اإلسةممية: أدلةة مةةا األردن" المجمةة األردنيةة لمعمةةوم 0202) الذططشاوي، حدطن -6
 . 02-2، ص 0، العدد 02التطبيقية، المجمد 

مال الفكري في البنوك التجارية األردنية "دراسة (، "أثر خرائص لجان التدقيق لمى كفاءة رأس ال0202) وحدن الذطشاوي شبيطة، دمحم  -7
 .007-022؛ ص 2العدد  08تطبيقية""، مجمة الجامعة اإلسممية لمدراسات االقترادية واإلدارية، المجمد

8- Al-Shatnawi, Hasan and Al-Dalabih, Firas (2019), Role of Bank Characteristics in Determining the 
Effect of Non-financial Information Disclosure on Bank’s Value on Tobin’s Q Scale: An Applied Study 
on the Jordanian Commercial Banks. International Journal of Business Administration; 10(4): 46-63. 

رير المالية وتقميص فجوة لدم تماثل المعمومات في ( " دور اإلفرا  المحاسبي اإللكتروني في تحديا جودة التقا0228الذطناوي، حدا ) -9
 .5(3 :)088 - 327(، GJEBبيئة األلمال األردنية"، المجمة العالمية لمقتراد واأللمال )

10- Al-Shatnawi, Hasan and Abu Alhayja’a, Ahmad (2018), The Effect of Information Content of 
Integrated Business Reports on the Credit Decision Making at Jordanian Commercial Banks. 
International Business Research; 11(6): 226-242. 

(، "أثةةةر اإلفرةةةا  لةةةا المعمومةةةات عيةةةر الماليةةةة لمةةةى جةةةودة التقةةةارير الماليةةةة والقيمةةةة الدةةةو ية لمبنةةةوك 0228) الذططططشاوي، حدطططن -11
 .252 – 202(: 3)06امعة اإلسممية لمدراسات االقترادية واإلدارية، التجارية األردنية "دراسة تطبيقية "، مجمة الج

 
(، "أثةةةر تطبيةةةق محاسةةةبة القيمةةةة العادلةةةة لمةةةى  يمةةةة وأداء البنةةةوك التجاريةةةة األردنيةةةة "دراسةةةة تطبيقيةةةة"، 0228) الذططططشاوي، حدطططن -12

 - 633، (3)00نذةور فةي مجمةة الفكةر المحاسةبي،وم، المستمر العممي الدنوي لقدم المحاسبة والمراجعة، كمية التجارة، جامعةة لةيا شةمس
676. 

13- Al-Shatnawi, Hasan (2017), " The Possibility of the Jordanian Industrial Corporations to Apply the 
IFRS No. 15" Asian Journal of Finance & Accounting, 9(1): 375-395.   

14- Al-Shatnawi, Hasan (2017), "Measuring the Quality of the Interim Financial Reports Using the 
Qualitative Characteristics of the Accounting Information and its Effect on the Investment Decisions 
According to the “IAS 34” International Journal of Economics and Finance, 9(5): 159-170. 

15- Al-Shatnawi, Hasan and Al-Shatnawi, Atallah (2016), "Effects of Employment of Expert Systems on 
Decision Making in Tax Assessment", AL-MANARAH Journal for Research and Studies , Al al-Byte 
University. 22(4/A): 429-449. 

16- Al-Shatnawi, Hasan, Atallah Al-Hosban, and Naser Al Zuobi (2014) “Factors That Help Ease the 
Financial Gap in the Sales Tax Report Submitted by the Taxpayers to Pay the Tax - From the Point 
View of Sales Tax Auditors in Jordan" International Journal of Economics and Finance, 6(6): 212-225.  

http://web2.aabu.edu.jo/manar/
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17- Naser Al Zuobi, Al-Shatnawi, Hasan and Atallah Al-Hosban, (2014) "The Extent of the Application of 
the Jordanian Commercial Banks to the Requirements of Disclosure of Accounting Methods of Human 
Resources", International Journal of Research in Social Sciences, 4(1): 323-338. 

18- Atallah Al-Hosban, Naser Al Zuobi, and Al-Shatnawi, Hasan (2013), “Efficiency of Using Cash Flows 
Statement Disclosure and its Effect on Earnings per Share in Jordanian Service Sector Corporation", 
International Journal of Engineering Research & Technology, 2(9): 231-257.   

(، " تةةيثير تريةةرات معةةادير إلةةداد التقةةارير الماليةةة الدوليةةة لمةةى جةةودة المعمومةةات الماليةةة"، مجمةةة 0220) الذطططشاوي حدططن و الزلبةةي، لمةةي  -19
  .052-002(: 0)5العموم اإلدارية واالقترادية، جامعة القريم، 

 

 

 انًؤتًزاد 

ليةة داخميةة لمحوكمةة المسسدةية واإلفرةا  لةا المخةاطر فةي البنةوك اإلسةممية: أدلةة مةا (، فعالية لجنةة إدارة المخةاطر كآ0202) الذطشاوي، حدن -2
ندةانية واالجتماييةة األردن، المستمر العممي الدولي بعنوان االقتراد اإلسممي وسسال التنمية: قراءة في جهود النقد والتجددد" مركز ابا خمدون لمعموم اإل

  .0202فبرادر  9 - 8 -قطر  -جامعة قطر -
2- Al-Shatnawi, Hasan (2019), DISCLOSURE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT DIMENSIONS AND 

BANK’S VALUE ON TOBIN’S Q SCALE - EVIDENCE FROM JORDAN. International Conference on 
Economics Finance and Accounting (ICEFA), on 7th-8th December, 2019 at Antalya, Turkey. 

(، بحةةب بعنةةوان "دور مبةةادك الحاكميةةة المسسدةةية فةةي تقمةةيص فجةةوة لةةدم تماثةةل المعمومةةات فةةي 0229وأبةةو الهيجةةاء، أحمةةد ) الذطططشاوي، حدططن -3
لفدةةاد الذةةركات المدةةاامة العامةةة األردنيةةة" المةةستمر الةةدولي الخةةامس لمممارسةةات اإلداريةةة المكيةةة فةةي تعزيةةز منمومةةة النزااةةة والذةةفا ية لمحاربةةة ا

 .0229تذريا أول  22 - 8المنوي لقده  -األردن  –جامعة موتة  -كمية األلمال  -ري والمالي اإلدا
(، أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحددثةة فةي تحقيةق ريةادة األلمةال لممذةرولات الرةريرة، 0229، ثروت الحوامدة )الذطشاوي، حدن -2

التنمية، التمكيا، التحديات(، جامعة لجمون الوطنيةة  –ة األلمال بعنوان )المذرولات الرريرة المستمر العممي الدولي المحكم الرابع لكمية إدار 
 .0229تموز  02 - 00لجمون المنوي لقده  –األردن  –

(، أثةةةر اسةةةتخدام تطبيقةةةات الةةةمكاء االسةةةطنالي فةةةي تحدةةةيا جةةةودة المعمومةةةات 0229، دمحم العتةةةوم، وأحمةةةد أبةةةو الهيجةةةاء )الذططططشاوي، حدطططن -5
لي سبية في الذركات المداامة العامة األردنيةة، المةستمر العممةي الةدولي الرابةع لكميةة االقترةاد والعمةوم اإلداريةة بعنةوان )الةمكاء االسةطناالمحا

 .0229نيدان  27 - 25جرش  -األردن  –والتنمية االقترادية(، جامعة جرش 
المحاسةةبي لةا رأس المةةال الفكةةري فةي تعمةةيم  يمةة المنذةةاة فةةي  (، دور اإلفرةا 0229لبةةد) ) و يرةل، رزكةةار سةةابر، الذططشاوي، حدططن -6

 –ة بيئة األلمال األردنية، المستمر العممةي الةدولي الرابةع لكميةة األلمةال بعنةوان )رأس المةال البذةري فةي لرةر العولمةة(، جامعةة لمةان العربية
 . 0229نيدان  22 - 23لّمان  -األردن 

7- Jaf, Rizgar., Al-Shatnawi, Hasan and Al-Kake, Farhad (2019), The impact of strategic analysis for 
operating income on the performance evaluation case study on Baghdad Soft Drink Company. 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, BUSINESS ECONOMICS AND POLITICS, Tishk 
International University, Erbil, Kurdistan, Iraq, April 10-11, 2019. 

(، "أثةر سياسةة الدةجمت المحاسةةبية المفتوحةة كيحةد دليةات إدارة التكمفةة فةي تحقيةق الميةزة التنافدةةية 0228، خميةل )والةدليمي الذططشاوي، حدطن -8
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المحاسةةةبي والمةةةالي دلامةةةة أساسةةةية لمتنميةةةة  بةةةدا واإلالمةةةستمر الةةةدولي األول بعنةةةوان )التميةةةز  -لمذةةةركات الرةةةنايية المدةةةاامة العامةةةة األردنيةةةة" 
 جامعة برداد. –منذور مجمة دراسات محاسبية ومالية  .0228األول كانون  6 - 5برداد  –المدتدامة( العراق 

حاسبي المتكاممة في تحديا مدتوى اإلفرا  الم األلمال(، بحب بعنوان "أثر محتوى تقارير 0228وأبو الهيجاء، أحمد ) الذطشاوي، حدن -9
األردن  -في الذركات الرنايية المداامة األردنية" المستمر الدولي الدادس لكمية االقتراد والعموم اإلدارية، جامعة العموم التطبيقية الخاسة 

 .0228نيدان  20 - 22لّمان  -
 

 انخجزاد وانًشبركبد انًهُيخ

 سبضن القانهنضضن األردنضضن.م، جسعية السحا2007(، JCPAشهادة السحاسب القانهني األردني )  -1
 كهردستان العراق.  –أربضل  –دكتهراة في جامعة صالح الدين  ورسالة ( رسالة ماجدتضر في جامعة اربد األهلية.22مذرفا على ) -2
هم جامعططة العلططجامعططة عسططان العربيططة،  جامعططة البلقططاء التطبيكيططة، جامعططة  ل البضطط ،فططي كططل مططن  رسططالة( 32محكططم ومشططاقش خططارجي لططط ) -3

، جامعة اإلسراء، جامعة العلهم جامعة جدارا، جامعة جرشجامعة الزيتهنة األردنية، جامعة فيالدليفيا، جامعة عجلهن الهطشضصة،  ،التطبيكية
  . اإلسالمية العالسية

 ( رسالة في جامعة اربد األهلية. 35محكم ومشاقش داخلي لط )  -4

 JCPA األردندقضق في دورات التحزضر المتحان مزاولة مهشة التمدربا ل -5
 . CMAمعتسد  إداري دورات التحزضر المتحان محاسب لمدربا  -6
 .كردستان العراق –دبلهم في السحاسبة والسرارف لسشح  مدربا -7
 .البررة –دبلهم في السحاسبة والسرارف لمنح مدربا  -8
  .مختلفة ةيمهاضيع محاسبفي  مدربا -9

                                                                                                   وتأنيف(  انكتت )تزجًخ 
1 

2 

 انهغبد 
 يًتبس خـــــــانعزثي

 جيذ خــاإلَجهيشي

  نغبد أخزي

 

م ــــــطحيحخ وأتحً انطهتي هذا ـــــىاردح فــــبد انــــع انًعهىيــــأٌ جًيــــذ ثـــأشه حدن محسهد عهاد الذطشاوي د. انًىقع أدَبِ  أَب 

                               .خـــــــانقبَىَيب ـــــــــــيظئىنيته

 ...................................................................................................................................................................... :انتىقيع

 ..................................................................................................................................................................... :انتبريخ

 


